
رقم القطعةآود المنطقةاالسمرقم االستمارة
الريس        32001992 احمد الكريم 1المنطقة االولى      عمارات                       1اشرف فتحى عبد
السيد                    32002097 2المنطقة االولى      عمارات                       1سالم فتحى قطب
ايوب               32001865 امين 3المنطقة االولى      عمارات                       1محمد احمد محمد
احمد                     32000786 4المنطقة االولى      عمارات                       1عسر السيد عسر
اسماعيل                32000585 5المنطقة االولى      عمارات                       1محمد فاروق محمد
محمد             26000058 على 6المنطقة االولى      عمارات                       1السيد عبد المقصود
احمد                  32002394 7المنطقة االولى      عمارات                       1رشا العبسى منصور
احمد                32001303 سيد 8المنطقة االولى      عمارات                       1احمد على السيد
احمد                32001331 سيد 9المنطقة االولى      عمارات                       1ساميه حسن احمد
سالم              32001382 10المنطقة االولى      عمارات                       1ابراهيم حلمى ابراهيم
على                32000192 11المنطقة االولى      عمارات                       1رشا احمد عبد الرحمن
حسونه                   32000061 12المنطقة االولى      عمارات                       1شكرى محمد سالم
دهشان              32001655 السيد 13المنطقة االولى      عمارات                       1حسن محمد محمد
حسن              32000898 الصاوى 14المنطقة االولى      عمارات                       1حسن عبد الرحمن
هارون                  32000497 15المنطقة االولى      عمارات                       1جميله فوزى جندى
حسن                    32001078 16المنطقة االولى      عمارات                       1ثروت السيد سالم
محمد                    32000823 17المنطقة االولى      عمارات                       1احمد السيد على
منصور                  32002359 18المنطقة االولى      عمارات                       1عادل محمود احمد
مصطفى              32001340 19المنطقة االولى      عمارات                       1رشا انور عبد الحفيظ
قطب              32002342 سûمه 20المنطقة االولى      عمارات                       1راندا عبد الرحمن
الرحمن        32001926 عبد حسين 21المنطقة االولى      عمارات                       1حسين عبد الرحمن
سرايا                   32001742 22المنطقة االولى      عمارات                       1نبيل محمد محمد
سليمان          32001940 ابراهيم 23المنطقة االولى      عمارات                       1احمد احمد حلمى
سويلم            26000404 احمد 24المنطقة االولى      عمارات                       1نعايم عبد المنعم
العوضى                  32001181 25المنطقة االولى      عمارات                       1محمد محمد سالم
مطر                 32000230 26المنطقة االولى      عمارات                       1خالد على رضا السيد
احمد             45007360 بسيونى 27المنطقة االولى      عمارات                       1بسيونى ابراهيم
محمد              32000679 28المنطقة االولى      عمارات                       1محمد آمال عبد المنعم
احمد       32001429 سليمان محمد 29المنطقة االولى      عمارات                       1احمد عبد الحميد
الخالق 32002311 عبد السيد 30المنطقة االولى      عمارات                       1عبد الخالق عبد البصير
ابراهيم           32000130 سليم 31المنطقة االولى      عمارات                       1عبد الناصر محمد
حسنين            32001196 السيد 32المنطقة االولى      عمارات                       1محمد محمد اقبال
ابراهيم           32001355 الصمد 33المنطقة االولى      عمارات                       1حميده محمد عبد
منصور                    32000859 34المنطقة االولى      عمارات                       1سامى عيد انيس
سûمه                  32001329 35المنطقة االولى      عمارات                       1حسن ابراهيم محمد
خاطر                   32002055 36المنطقة االولى      عمارات                       1السيد احمد سليم
عيد                    32001292 37المنطقة االولى      عمارات                       1محمد محمود محمد
حسن               45001486 السيد 38المنطقة االولى      عمارات                       1عطيه محمد عطيه
حسن                   45001893 39المنطقة االولى      عمارات                       1سعيده محمد مجاهد
احمد         32000794 ابراهيم 40المنطقة االولى      عمارات                       1فتحيه محمد الصغير
عيسى         26000876 على الحميد 41المنطقة االولى      عمارات                       1هيثم محمود عبد
ابراهيم            32001291 العال 42المنطقة االولى      عمارات                       1فاطمه حسن عبد
رضوان                   45002278 43المنطقة االولى      عمارات                       1احسان حسن محمد
اûمام               32002058 44المنطقة االولى      عمارات                       1نجوى ابراهيم عثمان
آحوش                 32000713 45المنطقة االولى      عمارات                       1محمد محمد ابراهيم
احمد         32001732 القادر عبد 46المنطقة االولى      عمارات                       1حسن عبد الرازق
سûمه                    32000461 47المنطقة االولى      عمارات                       1رافت عبده احمد
يونس              32000213 محمد 48المنطقة االولى      عمارات                       1محمد عبد الرحمن
سالم         32000544 محمد 49المنطقة االولى      عمارات                       1ابراهيم محمد ابراهيم
اسماعيل                 32001524 50المنطقة االولى      عمارات                       1حمدى عطيه محمد
محمد            32000603 حسنين 51المنطقة االولى      عمارات                       1روحيه عبد السالم
متولى               32000974 محمد 52المنطقة االولى      عمارات                       1رمضان ابراهيم
محجوب                   32001835 53المنطقة االولى      عمارات                       1امال نجيب محمد
احمد       53000285 سيد ابراهيم 54المنطقة االولى      عمارات                       1سليمان سيد احمد
حسن                   32000870 55المنطقة االولى      عمارات                       1فوزى حسن ابراهيم
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